VERKSAMHETSPLAN

KFUM ÄNGSHOLMEN
2021

KFUM Ängsholmen bedriver sedan 1923 läger i Stockholms skärgård. Sedan 1963 på den
hästskoformade ön Ängsholmen norr om Värmdö, och sedan 2010 också i Björnö
naturreservat på Ingarö. KFUM Ängsholmen är en ideell förening som bygger på
medlemmarnas engagemang för att kunna existera och utvecklas. Föreningen hade vid
årsskiftet 2020/2021, 1052 medlemmar.
OM VERKSAMHETSPLANEN
Verksamhetsplanen är det uppdrag som medlemmarna ger till styrelsen för det kommande
året. På årsmötet beslutar medlemmarna om planen och har då möjlighet att föreslå
ändringar och tillägg. Om verksamhetsplanen blir antagen kommer styrelsen, tillsammans
med kansli och medlemmar, börja förverkliga planen. På nästa årsmöte redovisas vad som
är gjort i form av en verksamhetsberättelse, som medlemmarna får läsa och ställa frågor om.
Förhoppningen är att medlemmar med hjälp av verksamhetsplanen ska uppfatta föreningen
som transparent och demokratisk, och där medlemmarna gemensamt känner ett ägandeskap
för verksamheten.
Verksamhetsplanen är underställd föreningens och KFUM-rörelsens ändamål, som är
antagna och utskrivna i föreningens stadgar och här nedan.
FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH TILLHÖRIGHET
KFUM Ängsholmen är en medlemsförening i KFUM Central, och också ansluten till KFUMregionen KFUM Stockholm-Gotland och riksförbundet KFUM Sverige. Därigenom är
föreningen också ansluten till de två världsrörelserna YWCA och YMCA, världens största
och äldsta kvinnorättsrörelse och världens största och äldsta ungdomsrörelse.
KFUM Ängsholmen är också ansluten till Svenska seglarförbundet och därigenom
Stockholms seglarförbund och Riksidrottsförbundet. Utöver dessa tillhörigheter är KFUM
Ängsholmen också medlem i Skärgårdsstiftelsen som förvaltar och bedriver verksamhet i
stora delar av Stockholms skärgård, samt branchorganisationen Sveriges Höghöjdsbanor.
UR KFUM ÄNGSHOLMENS STADGAR
§ 4 MÅL
KFUK-KFUM Sverige är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med
helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi
välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors
inflytande.
Vi vill:
-
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Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas
Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang
Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället
Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar

Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på
övertygelsen om människors lika värde.
Verka för solidaritet och rättvisa
Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk
Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor
Dessutom har KFUK-KFUM Ängsholmen till uppgift att:
Verka för fysisk aktivitet och idrott, med särskild inriktning på segling och kanoting
Uppmuntra till skapande aktivitet
Ge impulser till naturstudier, friluftsliv och naturvård
Stimulera till självständigt tänkande
Fostra unga människor till samverkan, baserad på jämlikhet, medmänsklighet och
gemenskap
Utöver dessa mål är följande det övergripande målet för KFUM Ängsholmen 2021:

KFUM Ängsholmen ska bedriva skärgårdsinriktade läger på Ängsholmen och Björnö,
verka för en välfungerande och ändamålsanpassad anläggning, stärka
förutsättningarna för föreningens långsiktiga varande och utveckla verksamheten i
enighet med ändamål och värdegrund.

FÖRENINGENS ORGANISATION
KFUM Ängsholmen styrs av sina medlemmar. Medlemmarna beslutar vid årsmötet om
styrelse, budget för året, verksamhetsplan och andra väldigt viktiga frågor som rör
verksamheten. Mellan årsmötena är det den valda styrelsen som ansvarar för föreningen och
dess verksamhet. Styrelsen består av 8-10 ledamöter, dvs. personer i styrelsen, som delar
upp arbetet i olika utskott, dvs. arbetsgrupper. Följande utskott finns i styrelsen:
Arbetsutskottet som fungerar som arbetsgivare till kansliet, ansvarar för budget och leder
styrelsens arbete.
Utbildningsutskottet som ansvarar för den utbildning som bedrivs och behövs i föreningen,
t.ex. Skeppis- och Praktisutbildningar och utbildningshelger.
Lägerskoleutskottet som ansvarar för lägerskolorna på Ängsholmen, rekrytering av
lägerchefer till dessa och fungerar som stöd under lägerskoleperioderna och utvärderar och
utvecklar verksamheten.
Sommarlägerutskottet som ansvarar för Skärgårdsläger, Konfirmationsläger,
Treehouseläger och Knatteläger på Ängsholmen och Sköna Dar på Björnö. De rekryterar och
stöttar lägercheferna under lägerperioderna samt arbetar med utvärdering och utveckling av
lägren.
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Fastighetsutskottet som tillsammans med anläggningsansvarig på KFUM Ängsholmens kansli
ansvarar för frågor rörande renovering och underhåll av fastigheter samt kommunikation och
samarbete med representanter från KFUM Centrals styrelse i fastighetsfrågor.
Utöver styrelsen och dess utskott finns många andra året runt-engagerade medlemmar,
dessa organiserar sig i arbetsgrupper. Följande arbetsgrupper finns i dagsläget:
Köksgruppen, Sjögruppen, Miljögruppen, Fastighetsgruppen och Höghöjdsbanegruppen.
KFUM Ängsholmen har som mest verksamhet och också engagemang under sommarhalvåret
då runt 200 ideella ledare driver lägerverksamheten både på Ängsholmen och Björnö samt
deltar i arbetshelger, utbildningar och lägerplanering.
Året runt arbetar också fyra personer på KFUM Ängsholmens kansli. En verksamhetschef,
en föreningskonsulent, en anläggningsansvarig och en verksamhetsutvecklare.
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MÅL 1 – LÄGERVERKSAMHET
KFUM Ängsholmen ska bedriva skärgårdsinriktade läger på Ängsholmen och Björnö. Lägren
ska genomföras i enlighet med KFUM Ängsholmens ändamål och med KFUM-rörelsens
verksamhetsidé, värdegrund och metoden Body-Mind-Spirit som grund. KFUM Ängsholmen
anser, och har under föreningens historia fått belägg för, att kollo är en mötesplats där unga
människor utvecklas och får tid för återhämtning, nya kunskaper, knyter vänskapsband och
utmanar sig själva.
DELMÅL 1.1 – SKÄRGÅRDSLÄGER
KFUM Ängsholmen ska arrangera fyra skärgårdsläger på Ängsholmen under sommarlovet.
Två läger är en vecka långa och riktar sig till barn mellan 8 och 12 år, två läger är två veckor
långa och riktar sig till barn mellan 12 och 15 år. Målet är att sammanlagt ca 350 barn ska
delta på dessa läger, och att ca 140 ledarpositioner ska fyllas inom ramen för budget. Under
dessa läger ska platser beredas för barn vars familjer av olika anledningar inte har möjlighet
att bekosta hela eller delar av lägerplatsen.
DELMÅL 1.2 – KONFIRMATIONSLÄGER
KFUM Ängsholmen ska under sommaren arrangera ett konfirmationsläger i samarbete med
Svenska kyrkan. Lägret riktar sig till barn som är 14-15 år gamla och målet är att erbjuda ca
80 konfirmander plats samt att rekrytera ca 40 ledare, varav ett antal ansvarar för
konfirmationsundervisningen, till lägret. Under Konfirmationslägret ska platser beredas för
barn vars familjer av olika anledningar inte har möjlighet att bekosta hela eller delar av
lägerplatsen.
DELMÅL 1.3 – SKÖNA DAR
För att läger och skärgården ska vara tillgänglig för alla behövs olika typer av verksamheter.
KFUM Ängsholmen ska arrangera daglägret Sköna Dar under påsklov och höstlov på
Ängsholmen samt under fem sommarveckor på Björnö. Sköna Dar ska vara kostnadsfritt för
deltagarna. Verksamheten finansieras till största del via fond- och stiftelsemedel.
Målgruppen för Sköna Dar är barn och unga mellan 8 och 25 år som på olika sätt befinner sig
i socioekonomisk utsatthet eller av någon anledning inte har möjlighet att uppleva
skärgården. På Sköna Dar erbjuds prova på-aktiviteter för mellan 25 och 50 deltagare per
dag. Målet är att erbjuda ca 1000 daglägerplatser under 2021 och att rekrytera ca 40 ledare.
DELMÅL 1.4 – LÄGERSKOLOR
Under vår och höst ska KFUM Ängsholmen arrangera lägerskolor som håller god kvalitet till
skolklasser och andra grupper välkomnas till Ängsholmen för att utvecklas som grupp och få
uppleva härliga skärgårdsdagar. Fokus på lägerskolorna är grupputveckling, teambuilding
och lärande. Deltagarna utmanas både som individer och som grupp genom bl.a.
höghöjdsaktiviteter och samarbetsövningar. Målgruppen är barn- och ungdomsgrupper och
Ängsholmen ska ha möjlighet att ta emot ca 75 grupper fördelade på de två säsongerna.
Under våren 2021 kommer första veckan av lägerskolesäsongen att tas bort och antalet
rekryterade ledare kommer eventuellt anpassas efter behov. Detta på grund av att vi har fått
in färre bokningar, orsakat av den rådande pandemin. På grund av ansträngd ekonomisk
situation kommer vi även sträva efter att anpassa antalet ledare utifrån bokningar och
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budget. KFUM Ängsholmen ska arbeta för att etablera samarbeten med skolor och
organisationer för att generera en större ekonomisk trygghet för lägerskoleverksamheten.
DELMÅL 1.5 – SKEPPIS- OCH PRAKTISUTBILDNINGAR
För att säkerställa en stabil tillväxt av bra och kompetenta ledare ska ungdomar i åldrarna
16 och 17 år ha möjlighet att delta på ledarskapsutbildningar under sommaren.
Utbildningarna består av två steg – Skeppis och Praktis, vilka är tre veckor långa vardera och
genomförs åren efter varandra. Under 2021 ska KFUM Ängsholmen arrangera tre
Skeppisläger och tre Praktisläger. Totalt ska 48 Skeppisar och 48 Praktisar utbildas, med
förhoppningen om att dessa fortsätter som ledare i verksamheten kommande år.
Praktisutbildningen ska vara gratis för de som deltar, men även på Skeppisutbildningen ska
platser beredas för barn vars familjer av olika anledningar inte har möjlighet att bekosta hela
eller delar av platsen.
DELMÅL 1.6 – KNATTELÄGER
Genom att tidigt ge barn mersmak för läger- och skärgårdsliv hoppas KFUM Ängsholmen
säkerställa ett fortsatt högt intresse för föreningens verksamheter. KFUM Ängsholmen ska
arrangera två Knatteläger under 2021. På dessa läger deltar barn tillsammans med en
närstående vuxen och genomför en övernattning på Ängsholmen. På respektive Knatteläger
ska det finnas plats för ca 50 deltagare och ca 5 ledare.
DELMÅL 1.7 - TREEHOUSE
KFUM Ängsholmen i samarbete med KFUM Central ämnar att under 2021 fortsätta
utvecklingen av Treehouse-lägret som startades 2019. Till utbildningen välkomnas unga
mellan 15 och 25 år som vill lära sig mer om friluftsliv, byggnation och naturen som
pedagogiskt verktyg. Utbildningen syftar till att stärka kunskaperna om dessa ämnen inom
föreningen, något som är nödvändigt för den typ verksamhet som KFUM Ängsholmen
bedriver. KFUM Ängsholmen ska arbeta för att fortsätta samarbetet med KFUM Central
gällande finansiering av friplatser på Treehouse-lägret.
DELMÅL 1.8 – SAMARBETEN OCH SOCIALA PROJEKT
KFUM Ängsholmens verksamheter ska vara öppna och tillgängliga för alla. För att göra detta
till en verklighet har föreningen under många år samarbetat med ett antal andra
organisationer som har kontakt med olika målgrupper med specifika behov. Under 2021 är
målet att arbeta för att dessa samarbeten ska vara fortsatt starka och fungerande.
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MÅL 2 – LÄGERPLATSER
KFUM Ängsholmen ska ha välfungerande, ändamålsanpassade och säkra lägerplatser.
KFUM Ängsholmens lägerplatser består av ön Ängsholmen med dess mark, skog, vägar, hus,
båtar, kanoter, höghöjdsbanor, teambuildingaktiviteter, bryggor, bil, traktor, maskiner och
allt annat som behövs för att hålla igång verksamheten. KFUM Ängsholmen har också
bryggor, båtar och ett släp fullt med aktivitetsutrustning som hör till lägerverksamheten på
Björnö.
DELMÅL 2.1 – UNDERHÅLL
För att KFUM Ängsholmen ska kunna fortsätta bedriva verksamhet krävs ett systematiskt
och långsiktigt underhåll av lägerplatsen. Ängsholmen och Björnö slits hårt under
lägersäsongerna av de närmare 3500 personer som går igenom verksamheten varje år. Detta
underhåll består i service och besiktningar av t.ex. båtar, maskiner, material, höghöjdsbanor
och mycket annat. Det ingår också att upprätta och upprätthålla system för
dricksvattenkvalitet och brandsäkerhet. Från och med 2020 finns en genomarbetad och
detaljerad underhållsplan för Ängsholmen som syftar till att komma ikapp med den
underhållsskuld som byggts upp på ön under många år. Under 2021 kommer vi, p.g.a.
Covid-19 och den ekonomiska situationen, tyvärr inte kunna genomföra de stora
renoveringsprojekt som vi hade planerat. Arbetet med underhållsplanen och att ta igen
underhållsskulden fortsätter men fokuset kommer istället ligga på underhåll i mindre skalor,
som inte har lika stor påverkan på ekonomin.
DELMÅL 2.2 – RENOVERING
I och med eftersatt underhåll under ett antal år har vissa byggnader stora behov av
omfattande renovering. Både Skorven och Musikhuset är kraftigt fuktskadade i dagsläget
och behöver renoveras invändigt och utvändigt. Även om dessa renoveringar är nödvändiga
så kommer de tyvärr behöva vänta tills vi har en stabilare ekonomi. Bytet av avloppet
kopplat till köket kommer färdigställas under 2021 och i samband med byte av köksavlopp
kommer också en WC att installeras i badrummet i Loggian, vilket kommer underlätta för
köksledare.
DELMÅL 2.3 – VERKSAMHET
Då verksamheten förändras behöver också anläggningen förändras. Föreningen växer,
verksamheten utökas och i och med det behöver också anläggningen anpassas för att bättre
möta de nya behoven. Under våren 2020 gjordes en gedigen uppdatering av höghöjdsbanans
säkringssystem som har bidragit till ökad säkerhet och nya möjligheter för framtiden.
Renoveringen och utbyggnaden av Höghöjdsbanan kommer att fortsätta under 2021.
DELMÅL 2.4 – FASTIGHETSARBETARE
En ny ledarposition, Fastighetsarbetare, infördes på Ängsholmen under 2020 som blev en
viktig del i renoveringsarbetet med Ängsholmens fastigheter. Positionen var en lyckad
satsning som kommer att fortsätta under 2021 med vissa förändringar. Dessa förändringar
kommer innebära att vi anpassar positionen efter vad som har fungerat bäst, t.ex. att behålla
positionen under lägerskola men inte under sommarlägren.
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MÅL 3 – LÅNGSIKTIGHET
KFUM Ängsholmen har bedrivit uppskattad verksamhet sedan 1923 och ämnar fortsätta
med detta en lång tid framöver. Vi ser att våra verksamheter fyller ett behov i samhället, att
unga människor utvecklas av sitt deltagande i föreningens verksamheter och att vi skapar
mötesplatser som kommer att leda till en större förståelse för olikheter. För att bibehålla
detta behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt och skapa förutsättningar för fortsatt
verksamhet i KFUM Ängsholmens regi.
DELMÅL 3.1 – EKONOMI
Under 2021 och de närmaste åren kommer KFUM Ängsholmen stå inför stora ekonomiska
utmaningar, p.g.a. Covid-19. Konsekvenserna för KFUM Ängsholmen innefattar främst färre
bokningar på lägerskola, vissa ökade kostnader samt att vi inte längre kommer få det
ekonomiska stöd som var planerat från KFUM Central. Till följd av detta kommer vi under
2021 jobba för att minska våra kostnader och hitta nya möjligheter till intäkter, så att vi kan
komma tillbaka till den stabila ekonomi som krävs för att bedriva läger.
KFUM Ängsholmen ska under 2021 titta på en långsiktig finansiering av Sköna dar och
friplatser på skärgårdslägren efter att samarbetet med stiftelsen Pro Patria löper ut.
DELMÅL 3.2 – ÄNGSHOLMEN OCH BJÖRNÖ
Fysiskt utrymme är nödvändigt för att kunna bedriva KFUM Ängsholmens verksamheter, och
för att kunna planera långsiktigt, göra större investeringar och utveckla verksamheten
behöver föreningen ha säkerhet gällande fortsatt tillgång till dessa platser. KFUM
Ängsholmen hyr Ängsholmen av Fortifikationsverket och får låna Björnö av
Skärgårdsstiftelsen. KFUM Ängsholmen ska föra fortsatt dialog och upprätthålla en god
relation till Fortifikationsverket och Skärgårdsstiftelsen för att säkerställa tillgången till
Ängsholmen och Björnö. Relationer till grannar, transportbolag, samarbetspartners och
andra som påverkar vårt fortsatta varande på Ängsholmen och Björnö ska prioriteras och
underhållas.
DELMÅL 3.3 – PERSONAL OCH ADMINISTRATION
En stor del av KFUM Ängsholmens verksamhet, administration, underhåll och utveckling
sköts av föreningens kansli. Välmående, engagerad och kunnig personal stärker föreningen
och ger en stabil grund trots skiftande ideellt engagemang och omsättning i ledarstaben.
KFUM Ängsholmens kansli följer också utvecklingen i civilsamhället, KFUM-rörelsen,
regelverk och annat som påverkar föreningen.
KFUM Ängsholmen ska arbeta med kansliets arbetsmiljö med målet att KFUM Ängsholmen
är en arbetsplats där personal ska känna trygghet i arbetet, trivsel och uppleva arbetet som
ett led i den personliga utvecklingen. KFUM Ängsholmen ska arbeta för att föreningens
administration ska skötas på ett så effektivt sätt som möjligt och i enlighet med rådande
regelverk.
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DELMÅL 3.4 – IDEELLT ENGAGEMANG
Ideellt engagemang är en grundsten i KFUM Ängsholmen. Utan medlemmarnas engagemang
skulle det inte vara möjligt att genomföra och utveckla verksamheten samt underhålla och
utveckla lägerplatserna. Att tänka långsiktigt och strategiskt kring det ideella engagemanget
är en nödvändighet för att säkra föreningens fortlevnad.
KFUM Ängsholmen ska under 2021 arbeta för att öka kunskapen om föreningens
värdegrund och policys för att ledare ska känna sig trygga i sina uppdrag. KFUM
Ängsholmen kommer även arbeta aktivt med att höja ledares kunskap och kompetens inom
området psykisk ohälsa för att kunna möta våra deltagares behov av stöd samt kunna arbeta
förebyggande. KFUM Ängsholmen ska aktivt arbeta för att sprida information om möjligheter
ledare får tillgång till genom sitt engagemang i föreningen. Detta vill vi utveckla genom att
bygga en tydlig och användarvänlig ledarportal där information finns tillgänglig samt aktivt
använda de kanaler vi har för att nå ut till medlemmar med inbjudningar och information.
KFUM Ängsholmen ska arbeta för att vara en demokratisk och transparent förening där
medlemmar känner att de har möjlighet att påverka och att utvecklas.
DELMÅL 3.5 – MILJÖARBETE
För att KFUM Ängsholmen, och den skärgård som vi vistas i, ska kunna fortsätta existera och
fylla viktiga behov i samhället är det av yttersta vikt att vi tar vår miljöpåverkan på stort
allvar. Genom att aktivt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan skapar vi förutsättningar
för en fortsatt verksamhet och för kommande generationers livskvalité. KFUM Ängsholmen
ska fortsätta att utveckla föreningens miljöarbete genom att årligen utöka föreningens
miljömål. KFUM Ängsholmen ska sprida information och inspirera medlemmar, deltagare
och ledare till ett liv med hållbarhet i fokus. KFUM Ängsholmens ledare ska ha koll på de
miljömål som föreningen strävar mot. Dessutom ska KFUM Ängsholmen under 2021 arbeta
aktivt för att minska antalet båttransporter samt utforska möjligheterna kring finansiering av
elmotorer till våra följebåtar.
DELMÅL 3.6 – STYRELSEARBETE
För att under året arbeta med att uppfylla de mål och delmål som formulerats i
verksamhetsplanen och antagits på årsmötet ska KFUM Ängsholmens styrelse under året ha
regelbundna styrelsemöten. Under dessa möten ska möjlighet finnas att informera, diskutera
och besluta om frågor rörande verksamhetsplanen och andra ämnen som berör hela
styrelsen samt kansliet. KFUM Ängsholmens styrelse ska även ha två längre sammankomster
med möjlighet till fördjupade diskussioner, visionärt arbete samt att jobba på gruppens
sammanhållning. Det första av de två tillfällena ska genomföras under våren och fungera
som en uppstart av den nya styrelsens arbete inför verksamhetsåret. Det andra är KFUM
Ängsholmens styrelsekonferens, som ska genomföras under hösten, efter lägerskolornas
slut.
För att styrelsearbetet ska fungera och styrelsen ska uppfylla det förtroendeuppdrag de fått
från medlemmarna ska KFUM Ängsholmens styrelse arbeta aktivt med ansvars- och
arbetsfördelning inom styrelsen, styrelsens sammanhållning och att hålla ett gott
samtalsklimat under möten och sammankomster. Ett styrelseuppdrag är ett förtroende som
ska förvaltas väl, något som invalda ledamöter ska vara medvetna om. Detta innebär att
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avsätta tid för uppdraget och prioritera detta under innevarande mandatperiod. Styrelsen
ska även arbeta för att vara aktivt synliga i KFUM Ängsholmens verksamhet, för att vara
tillgängliga för medlemmarna. KFUM Ängsholmens styrelse ska efter bästa förmåga delta på
lokala och nationella sammankomster inom KFUM-rörelsen och relevanta organisationer
med en tydlig koppling till verksamheten. För att bidra med ett erfarenhetsutbyte samt
främja KFUM Ängsholmens intressen vid dessa tillfällen.
Under 2021 ska styrelsen jobba med de utmaningar Covid-19 presenterar och se till att
lägerverksamheten kan genomföras på ett hälsosamt och ansvarstagande sätt.
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MÅL 4 – UTVECKLING
För att kunna fortsätta erbjuda mötesplatser där unga människor utvecklas till sin fulla
potential och som möter unga människors aktuella behov behöver KFUM Ängsholmen vara
en förening som konstant utvecklas.
DELMÅL 4.1 – UTBILDNING
KFUM Ängsholmen har sedan länge ett välfungerande system för utbildning av ledare i form
av Skeppis- och Praktisutbildningarna. Däremot har påbyggnadsutbildningar, så som
höghöjd, segling, brand, första hjälpen och kompetensutveckling kring t.ex. hantering av
mobbning, psykisk ohälsa eller annat som kan uppstå eller uppdagas i verksamheten varierat
över tid. Under 2021 ska KFUM Ängsholmen arbeta för att kvalitetssäkra samtlig
lägerverksamhet genom att ge lägerledarna förutsättningar att känna sig trygga i sina
uppdrag. Detta görs bl.a. genom att se över utbildningsmaterial och utbildningskrav för
ledare i våra verksamheten. I egenskap av att vara en KFUM-förening har KFUM
Ängsholmen tillgång till en mängd utbildningar och stöd gällande utbildningsfrågor, bl.a. via
KFUM Central, KFUM Sverige och de två världsförbunden YMCA och YWCA. KFUM är
också anslutna till studieförbunden Sensus och RF-SISU Stockholm. KFUM Ängsholmen ska
under 2021 inventera utbildningar och möjligheter som erbjuds via syskon- och
partnerorganisationer och lägga extra fokus på att sprida information för om dessa
möjligheter till medlemmarna. KFUM Ängsholmen ska också se hur dessa utbildningar kan
integreras i föreningens egna utbildningsstegar. Under 2021 kommer KFUM Ängsholmen
återigen reformera den interna utbildningsstegen genom att återgå till att hålla i tre Skeppisoch Praktisutbildningar istället för fyra. Ett stort arbete kommer att göras för att revidera och
uppdatera utbildningsmaterialet.
DELMÅL 4.2 – VÄRDEGRUNDSARBETE OCH EN BREDDAD MÅLGRUPP
KFUM Ängsholmen är en del av KFUM-rörelsen, vilket innebär ett starkt
värdegrundsbaserat ställningstagande. Det ligger i KFUM-föreningars uppdrag att arbeta för
att alla, oavsett förutsättningar och bakgrund, ska känna sig välkomna i verksamheten. I
detta ligger också en strävan efter att föreningens medlemmar ska spegla samhället i stort.
Bland KFUM Ängsholmens medlemmar finns en stor spridning av etniciteter, åldrar, kön och
bostadsort, men det är däremot ganska segmenterat mellan verksamheterna på Ängsholmen
respektive Björnö. KFUM Ängsholmen ska fortsätta samarbetet med stiftelsen Pro Patria
kring ett projekt som syftar till att minska glappet mellan Sköna Dar och den övriga
verksamheten, med målet att bredda representationen bland både ledare och deltagare i
verksamheten.
Även om projektet Integration och hälsa är slut så ska KFUM Ängsholmen hitta nya sätt att
kunna fortsätta samarbetet. Projektet Integration och hälsa syftar till att ge nyanlända barn
och ungdomar i stadsdelen bättre möjligheter till fritidsaktiviteter och därmed stärka
möjligheterna till integration och hälsa. KFUM Ängsholmen har sedan 2019 utökat
samarbetet till att även innefatta helgläger med simskolor för nyanlända familjer, och
intentionen är att fortsätta med detta även 2021.
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DELMÅL 4.3 – LSS-VERKSAMHETEN PLUTON KÄRLEK
Sedan många år har KFUM Ängsholmen samarbetat med företaget Kollektivet Livet i att
arrangera läger för barn med LSS-stöd, kallat Pluton Kärlek. Efter att ha fått en förfrågan
från Kollektivet Livet kommer KFUM Ängsholmen under 2021 att fortsätta undersöka
möjligheten till att ta över verksamheten i egen regi. KFUM Ängsholmen ska under 2021
ansöka om tillstånd att bedriva kollo för barn med LSS-stöd samt sätta upp nödvändiga
system för att, förhoppningsvis, arrangera Pluton Kärlek i egen regi från och med 2022.
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ÅRSKALENDER
Årsmöte

3 mars

Arbetshelg

i april/maj, datum kommer

Lägerskola vår

7 maj – 6 juni

Knatteläger vår

15 – 16 maj

Utbildningshelg
Sommarläger

i maj, datum kommer

Sköna Dars simskola
Ängsholmen

4 – 6 juni

Utbildningshelg
Sköna Dar

4 – 6 juni

Sommarläger
Ängsholmen

P1 14 – 19 juni
P2 22 juni – 3 juli
P3 6 – 11 juli
P4 14 – 25 juli
Treehouse 14 – 25 juli
Konfa 28 juli – 15 augusi

Sköna Dar
Björnö

SKD1 21 juni – 9 juli
SKD2 2 – 13 augusti

Lägerskola höst

18 augusti – 2 oktober

Sköna Dars simskola
Ängsholmen

20 – 22 augusti

Knatteläger höst

11 – 12 september

Arbetshelg

i oktober, datum kommer

HLR-utbildningar

i oktober, datum kommer

Höstlovsläger Sköna Dar 31 oktober – 6 november
Höstlovsfix
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31 oktober – 6 november

